
22mabhas.ir

22mabhas.ir

ریت کی یارب نتب تدم هاتوک تمواقم یانبم رب تابساحم هب هجوت نودب نانیمطا یاه هیاپ دادعت -( ) 1
اه هیاپ نیب لصاوف و دشاب نوتس بلاق ریت یاهتنا ود هک یتروص رد رتم / لوط هب همرآ 8نتب 5

؟دشاب یم ددع دنّ لقادح ،دوش هتفرگ رظن رد یواسم
5 4 3 2( ( ( د) ج ب فلا

.تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 161رب 2 7 1 12 9 9( ) :باوج

؟تسا روآ مازلا درس یاوه نتب یارجا طباوض تیاعر یطیارش هّ رد -2
.دشاب سویسلس هجرد زا رتمک اوه یامد ،یلاوتم زور ود رد 10فلا (

.دشاب سویسلس هجرد زا رتمک زور هنابش طسوتم یامد ،زور هنابش کی رد 10ب (
رتشیب یارب اوه یامد و هدوب سویسلس هجرد زا رتمک زور هنابش طسوتم یامد ،یلاوتم زور ود 8ج (

.دشاب سویسلس هجرد زا رتمک زور فصن 10زا
یارب اوه یامد و هدوب سویسلس هجرد زا رتمک زور هنابش طسوتم یامد ،یلاوتم زور هس رد 5د (

.دشاب سویسلس هجرد یواسم ای رتمک زور فصن زا 10رتشیب
.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 80رب 4 8 9 9 :باوج

، هدر زا نتب اب هک هدولاش کی رد رتمیلیم رطق اب درگلیم یور نتب ششوپ تماخض 40لقادح- C 32 3
یم رادقم هّ ،تسا هدش ارجا ینیمزریز بآ حطس ریز رد و دیرلک نوی یواح مجاهم کاخ ترواجم رد

؟دشاب
رتمیلیم د رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 60فلا 75 85 90( ( ( (

فلا هنیزگ ، هحفص - - لودج و هحفص - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 58رب 6 6 9 47 1 6 9 9 :باوج
.تسا حیحص

؟تسا تسردان اهنآ فارحنا یراداور و اهدرگلیم یراذگیاج صوصخ رد دروم مادک -4
.تسا رتمیلیم تاعطق هتسویپان یاهتنا رد اهدرگلیم نیب یبناج هلصاف فارحنا یراداور 20فلا (

.دوش یریگولج یراداور هدودحم زا جراخ اهدرگلیم ییاجباج زا یزیر نتب زا لبق دیاب )ب
.تسا رتمیلیم اهدرگلیم ظفاحم ینتب ششوپ تماخض فارحنا رثکادح اهریت رد 8ج (

.تسا رتمیلیم ربارب رتمیلیم تماخض اب یاهراوید رد اهدرگلیم تیعقوم فارحنا یراداور 15د 400 (
.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 152رب 1 11 9 9 :باوج

؟تسا حیحص اهدرگلیم ندرک مخ دروم رد ریز دراوم زا کی مادک -5
.تسا زاجم اهدرگلیم هب ددجم نداد لکش روظنم هب اه مخ ندرک هتسب و زاب )فلا

.تسا زاجم ،دراد رارق نتب رد نآ رس کی هک ییاهدرگلیم ندرک مخ )ب
.دنوش مخ درس تروص هب دیابن اهدرگلیم )ج

.تسین زاجم سویسلیس هجرد رفص یامد رد اهدرگلیم ندرک مخ )د
.تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 151رب 2 11 9 9 :باوج

؟دشاب یم مادک هدینت شیپ نتب تاعطق رد یفرصم نتب هدر لقادح -6
20 C 25 C 30 C 35 C( ( ( د) ج ب فلا
.تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 352رب 9-24-5 9 :باوج

؟تسا یمازلا مرگ یاوه رد یزیر نتب تهج صاخ ریبادت یریگراک هب ریز دراوم زا کی مادک رد -7
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دصرد یبسن تبوطر و سویسلس هجرد ربارب طیحم یامد 75فلا 32 (
دصرد یبسن تبوطر و سویسلس هجرد ربارب طیحم یامد 75ب 28 (
دصرد یبسن تبوطر و سویسلس هجرد ربارب طیحم یامد 60ج 32 (
دصرد یبسن تبوطر و سویسلس هجرد ربارب طیحم یامد 60د 28 (

.تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 73رب 2 8 9 9 :باوج

دنّ رثکادح ار خاروس رطق ،هلعش شرب طسوت یدالوف هعطق کی رد خاروس رطق حالصا یارب -8
؟داد شیازفا ناوت یم رتمیلیم

رتمیلیم ب رتمیلیم 5فلا 3( (
زاجم اه خاروس ندرک داشگ یارب هلعش شرب زا ندرک هدافتسا د رتمیلیم )ج (7

.تسین
.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 264رب 1 6 4 4 10 10 :باوج

صاخ یانحنا هنوگ ِـیه نودب و شوج و قرو زا هدش هتخاس رتم لوط هب یدالوف ریت کی رد -8 9
:اب تسا ربارب ییاتسار مه زا زاجم فارحنا نازیم رثکادح ، زیخ شیپ )ریظن )

12 mm 10 mm 8 mm 6 mm( ( ( د) ج ب فلا
.تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 279رب 1 3 6 4 10 10 :باوج

رثکادح یازا هب ،دشاب هتشادن نانیمطا هناخراک هب هدش دراو یاهدالوف تاصخشم زا رظان هاگره -10
رییغت یریگ هزادنا ای یششک تمواقم شیامزآ ماجنا یاضاقت دناوت یم هباشم یدالوف خرمین نت دنّ

؟دیامنب یقافتا هنومن هس یارب یبسن لکش
5 10 15 20( ( ( د) ج ب فلا

.تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ،متشه رطس ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 258رب 3 4 10 10 :باوج

طیارش رد ،هتسب طیحم رد و زابور تروص هب یدالوف نوتس کی یزیمآ گنر تماخض لقادح -11
؟تسا نازیم هّ یلحاس یطیحم

40 40 و40 یسکویا ینایم هیال نورکیم ،یور زا ینغ یسکویآ رتسآ نورکیم ،لماش هیال هس )فلا
ناتروپ یلپ یسکویا هیور نورکیم

یور زا ینغ یسکویآ نورکیم ،لماش هیال کی 40ب (
یسکوپآ هیور نورکیم و یور زا ینغ یسکوپآ رتسآ نورکیم ،لماش هیال ود 40ج 40 (

60 60 و60 یسکوپآ ینایم هیال نورکیم ،یور زا ینغ یسکوپآ ورتسآ نورکیم ،لماش هیال هس )د
ناتروپ یلپ یسکوپآ هیور نورکیم

.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - لودج، ثحبم باتک ساسا 274رب 5 4 10 10 :باوج

؟تسا حیحص یدالوف یاه هزاس رد بلص لاصتا صوصخ رد ریز تارابع زا کی مادک -12
یم رارق هدافتسا دروم ریت یاه لاب دادتما رد و نوتس لخاد رد هک یقفا یاه هدننک تخس هب )فلا

.دوش یم هتفگ یگتسویپ یاه قرو ،دریگ
.دنتسه فعاضم یاه قرو نامه یگتسویپ یاه قرو )ب

.دوش یم هتفگ فاضم یاه قرو ،بلص لاصتا رد یرسریز و یرسور یاه قرو هب )ج
قرو ،دنریگ یم رارق هدافتسا دروم ریت شرب لمحت یارب هک اهریت هلصو رد هتفر راک هب یاه قرو هب )د

.دوش یم هتفگ فعاضم یاه
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.تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 218رب 5 8 3 10 10 :باوج

ریز یاه شور زا کیمادک اب دیاب یدعب هس کبس هتخاس شیپ لناپ متسیس یاهراوید یشاپ نتب -13
؟دریگ تروص

.دبای همادا راوید یالاب ات و عورش راوید نییاپ زا دیاب راوید فرط ود ره یشاپ نتب )فلا
.دبای همادا راوید نییاپ ات و عورش راوید یالاب زا دیاب راوید فرط ود ره یشاپ نتب )ب

یالاب زا مک یناور اب یاه نتب یارب و نییاپ زا داریز یناور اب ییاه نتب یارب دیاب راوید یشاپ نتب )ج
.دوش عورش راوید

نییاپ زا مک یناور اب یاه نتب یارب و الاب زا دایز یناور اب ییاه نتب یارب دیاب راوید یشاپ نتب )د
.دوش عورش راوید

.تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 85رب 21 7 5 11 11 :باوج

؟درادن ترورض ریز تاعالطا زا کی مادک ندرک کح ،اهدرگلیم یاه هتسب یزلف یاه کالپ رد -14
نآ عون و درگلیم هرمن ب هتسب نزو )فلا (

هدنزاس هناخراک یراجت هناشن ای مان د درگلیم لوط و دیلوت خیرات )ج (
.تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 27رب 7 1 4 9 9 :باوج

؟تسا حیحص سم زلف دروم رد ریز تارابع زا کی مادک -15
.دنکش یم دوش ات درس تروص هب رگا )فلا

.دراد یراوخ شکّ تیلباق و هدوب ریذپ شوج و مرن )ب
.داد شوج ار نآ ناوت یمن یلو درک میحل ناوت یم یناسآ هب ار سم )ج

.درک هدافتسا بآ راخب لاقتنا یارب دیابن یسم یاه هلول زا )د
.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 154رب 2 2 20 5 5 :باوج

؟دشاب یمن حیحص یترارح یاه قیاع صوصخ رد دروم مادک -16
لیکشت کیراب یاه هتشر لکش هب یرولب راتخاس ای یعیبط تاکیلیس زا هک یتسبزآ یاه فایلا )فلا

.دنتسه رضم ناسنا یتمالس یارب ،دنوش یم
.دنوش شراخ و یتسوپ تیساسح ثعاب تسا نکمم یندعم مشپ یاه قیاع )ب

.دنرادن لاغتشا تیلباق یجنفسا یرمیلپ یاه قیاع )ج
.دنوش یم نزا هیال بیرخت ببس ناتروپ یلپ یجنفسا یاه قیاع )د

.تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 104رب 1 4 13 5 5 :باوج

لقادح نادنبخی یاراد و ریسدرس قطانم رد فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد -17
؟دشاب دیاب ردقّ رتمیلیم بسح رب نیمز حطس ات هدولاش یور زارت زا مزال هلصاف

رفص د ج ب )فلا ( ( (300 400 500
.تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، ث تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 48رب 5 5 5 8 8( ) :باوج

؟تسا حیحص یتبوطر یراک قیاع دروم رد یاه هنیزگ زا کی مادک -18
.تسا زاجم یراک قیاع یاه هیال مکحم یارب خیم زا هدافتسا )فلا

.تسا زاجم یگدنراب ماگنه هب یراک قاع )ب
.تسا زاجم بوطرم حطس یور رب یراک قیاع )ج
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.تسا زاجم سویسلس هجرد + یاوه رد یراک قیاع 5د (
.تسا حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 60رب 16 5 5 8 5 :باوج

؟دشاب یمن حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -19
.دنوش ارجا ربراب یاهراوید اب نامزمه دیاب یراهم یاهراوید )فلا

.دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن مئاق و یقفا یاهدنب تماخض 12ب 10 (
.درک هدافتسا رجآ عون دنّ زا ناوت یم ربراب یاهراوید تخاس رد )ج

.دنوش هتشاد هگن بوطرم زور هس تدم هب لقادح ارجا زا سپ دیاب اهراوید )د
.تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، ت تمسق ، ثحبم باتک ساسا 52رب 8( ) :باوج

؟تسیّ هّول هژاو زا روظنم یراکشوج بویع رد -20
شوج رد یفاضا هدرگ ب شوج رانک یگدیرب )فلا (
هیاپ زلف یور شوج نتفر رس د شوج رد هدش سبح یاه یصلاخان )ج (

حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 131رب 6 1 5 :باوج
.تسا

حیحص قرو ود یراکشوج زا سپ برخمریغ یاه شیامزآ نامز دروم رد ریز دراوم زا کی مادک -21
؟تسا

ندش کنخ زا سپ هلصافالب دناوت یم شیامزآ ،دشاب زا رتمک اه قرو میلست شنت رگا 600فلا MPa (
.دوش ماجنا شوج

.دشاب یم اه قرو میلست شنت زا لقتسم شیامزآ ماجنا نامز )ب
ندش کنخ زا سپ تعاس دیاب شیامزآ ،دشاب زا شیب اه قرو میلست شنت رگا 24ج 500 MPa (

.دوش ماجنا شوج
شوج ندش کنخ زا سپ هلصافالب دناوت یم شیامزآ ،دشاب زا رتشیب میلست شنت رگا 600د MPa (

.دوش ماجنا
حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 301رب 8 4 8 :باوج

.تسا

؟تسا حیحص هنیزگ مادک قرو ود یذوفن شوج یمشّ یسررب رد -22
.دوش لرتنک یراکشوج زا لبق دیاب دورتکلا هزادنا و عون ندوب بسانم )فلا

یراکشوج زا دعب و یراکشوج نیح ،یراکشوج زا لبق لحارم مامت رد زرد حوطس یزیمت لرتنک )ب
.تسا مزال

.دوش لرتنک یراکشوج نیح رد دیاب هشیر تماخض و اه قرو خی هیواز )ج
.دوش لرتنک یراکشوج زا لبق دیاب دورتکلا کون تکرح بسانم تعرس )د

حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 199رب 1 5 7 :باوج
.تسا

؟دشاب یمن تسرد شوج یضرع ضابقنا صوصخ رد ریز دراوم زا کی مادک -23
.دبای یم شیازفا هبل یخپ بیش شیازفا اب نآ رادقم )فلا

.دبای یم شیازفا یراکشوج عطقم حطس شیازفا اب نآ رادقم )ب
.تسا شوج هشیر ماگنه رد ییاقلا یامد اب بسانتم نآ رادقم )ج
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.دبای یم شهاک هشیر هناهد شیازفا اب نآ رادقم )د
حیحص د هنیزگ ، هحفص ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 186رب 11 6 :باوج

.تسا

قطانم زا یکی رد عبرمرتم هقبط ره تحاسم اب هقبط هدزای ینامتخاس تسا هدیدرگ ررقم -1470 24
رظن زا نآ هاگراک زیهجت نامتخاس یحارط یارب تیمها بیرض دوش ارجا هام تدم یط (نارهت 20

؟تسا مادک )هلزلز
( ( ( د) / ج / ب / 1فلا 2 1 0 0 8

1 4/
فلا هنیزگ ، هحفص - - لودج و هحفص - - لودج، ثحبم باتک ساسا 10رب 2 1 6 9 1 1 6 6 :باوج

.تسا حیحص

رد نامتخاس تاقبط یاه فک رب دراو تقوم روط هب هدش رابنا ینامتخاس حلاصم مرج رادقم رگا -25
رتمیلیم تماخض هب تینارگ سنج زا شوپ فک یاه گنس زا هیال دنّ رثکادح ،دشاب لیمکت 20تسد

؟درک رابنا تقوم روط هب نامتخاس نیا فک ره رد ناوت یم ار
8 7 5 4( ( ( د) ج ب فلا

.تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص - - پ لودج ، ثحبم باتک ساسا 124رب 1 1 6 6 :باوج

هطوبرم یاه هشقن و هدش ماجنا عون کاخ یور و ناهفصا رهش یارب هسردم کی تابساحم -H 26
کاخ عون نامه یور رب ناوت یمن ار اه هشقن نیا ،ریز یاهرهش زا کی مادک رد .تسا هدش هیهت

( دوش( ضرف ناسکی نامتخاس لحم یاه کاخ تاصخشم ؟تخاس
هغارم د هیمورا ج ناگیاپلگ ب وکام )فلا ( ( (

، تسویپ ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نامتخاس یحارط همان نییآ باتک ساسا 1رب 2800( ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ ، و 28تاحفص 27

و طسوتم ینتب یشمخ باق لماش یبیکرت یبناج ربراب متسیس اب نامتخاس کی عافترا رثکادح -27
؟تسا رتم دنّ طسوتم حلسم نتب یشرب یاهراوید

50 70 150 200( ( ( د) ج ب فلا
35 34 و2800 تاحفص ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

نآ قیاع هتسه تماخض هّـنانّ .تسا دعب هس یّـیودناس لناپ کی هدش مامت تماخض -140 mm 28
حیحص ار ریز یاه هنیزگ زا کی مادک یرجم ناونع هب ،دشاب یششاپ نتب هدر 25و C 80 mm

یبایزرا
؟دینک یم

.تسا رتمک رتمیلیم زا هتسه تماخض نوّ ،تسین لوبق لباق لناپ نیا 100فلا (
.تسا زا رتالاب نتب هدر نوّ ،تسین لوبق لباق لناپ نیا 20ب C (

.تسا رتشیب رتمیلیم زا هتسه تماخض نوّ ،تسین لوبق لباق لناپ نیا 75ج (
.تسا هدشن تیاعر یششاپ نتب تماخض لقادح نوّ ،تسین لوبق لباق لناپ نیا )د

77 1 2 5 11 هحفص11 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ
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هیکت یور هدش نییعت زارت زا ارجا ماگنه رد فک یدالوف یاهریت زارت زاجم مئاق فارحنا رثکادح -29
؟تسا ردقّ رتمیلیم بسح رب هاگ

( ( ( د) + ج + ب + 15فلا 10 5
+ 20

25 5 1 11 هحفص11 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

مادک رد رتمیلیم بسح رب راگدنام قیاع بلاق اب حلسم نتب یاهراوید رد یفرصم نتب پمالسا -30
؟دشاب دیاب هدودحم

ات د ات ج ات ب ات 150فلا 180 150 100 80 150 100( ( ( (
200

65 2 1 2 4 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

لبق روکذم کاخ نتشادرب هب یموزل ،یپ ریز کاخ رد دوجوم یتابن کاخ نازیم هّ رثکادح یازا هب -31
؟دشاب یمن یپ ثادحا زا

% د % ج % ب % 5فلا 3 6 4( ( ( (
15 3 2 3 7 هحفص7 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یمن ریز یاه تلاح زا کی مادک لرتنک هب زاین ،ینزو درکلمع اب نابهگن راوید یحارط یارب -32
راوید ریز یپ یربراب تیفرظ نیمات ب ینوگژاو اب هلباقم )فلا (

شنامک اب هلباقم د شرب و شمخ ربارب رد راوید یا هزاس لرتنک )ج (
36 3 5 7 هحفص7 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا تسردان ریز دراوم زا کی مادک یحطس یاه یپ یارجا رد -33
.ددرگن زاجم دح زا رتشیب ناکم رییغت بجوم ناتخرد هشیر نآ رد هک دوش ارجا یزارت رد دیاب یپ )فلا

.دشاب رتم / دیاب لقادح یپ قمع نادنبخی قمع هب هجوت نودب 0ب 8 (
.دنشاب هتشاد یبسانم هلصاف بیش نییاپ و الاب رد بیش هبل زا دیاب اه یپ )ج

.دوش ارجا هدش یزاسهب کاخ یور دناوت یم یپ )د
32 7 4 7 هحفص7 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

،هدش ارجا و یحارط لاس رد یلقث راب یارب افرص هک تلکسا دقاف هقبط ود نامتخاس کی -1329 34
رارق یبایزرا دروم ینامتخاس هّ ناونع هب دیاب نامتخاس نیا .تسا هتفرگ رارق دوگ کی ترواجم رد

؟دریگ
ساسح رایسب نامتخاس د یلومعم نامتخاس ج ساسح نامتخاس ب لوادتم نامتخاس )فلا ( ( (

18 7-3-3-4-6 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ
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؟تسا رتم دنّ ادودح یلومعم رطخ اب و رادیاپ بیش اب دوگ کی قمع زاجم رثکادح -35
5 9 12 15( ( ( د) ج ب فلا

19 2 3 7 هحفص7 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تایلمع ،دوش یقلت ساسح تروص هب دوگ رواجم نامتخاس و دایز رایسب دوگ رطخ هک یتلاح رد -36
؟دوش ماجنا لماع مادک طسوت دیاب دوگ یزاسرادیاپ

تکرش د یقیقح یرجم ج حالصیذ رظان ب حالصیذ راکنامیپ )فلا ( ( (
کینکتوئژ یسدنهم

19 11 4 3 3 7 هحفص7 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رادج کاخ شزیر لامتحا و یزیر نتب رد ریخات اب هک زیر اجرد یاه عمش تیفیک یبایزرا یارب -37
؟دریگ رارق هدافتسا دروم دیاب ریز یاه شیامزآ زا کی مادک ،دشاب یم هجاوم

یضرع یتوص جاوما شیامزآ ب یریگ هزغم شیامزآ )فلا (
دایز هنماد اب عمش یکیمانید شیامزآ د مک هنماد اب عمش یکیمانید شیامزآ )ج (

68 5 10 6 7 هحفص7 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رب رتم / یزیر نتب تعرس اب رتم عافترا هب یراوید بلاق رب هزات نتب یشنار راشف رثکادح -1 5 4 38
بسح رب ریز ریداقم زا کی مادک هب سویسلس ربارب یزیر نتب نیح رد ندب یامد و 18تعاس

؟تسا رت کیدزن عبرمرتم رب نتوینولیک
50 45 40 35( ( ( د) ج ب فلا

171 2 18 1 12 هحفص9 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

داعبا اب هدولاش کی نالپ رد یاه هزادنا هفاضا یراداور رثکادح ،فراعتم ینتب یاه نامتخاس رد -39
؟تسا ردقّ رتیلمیم بسح رب هزاس یاه هشقن رد هدش صخشم

( ( ( د) ج ب 100فلا 50 20
.درادن یتیدودحم

159 1 12 9 هحفص9 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تشپ اب و رتمیلیم تماخض هب هیال هتخت یور رب عرمرتم رب نت بسح رب نتب زاجم راشف -15 40
( )94 دادرم400 -ارجا -نارمع ؟دشاب یم ردقّ رتمیلم لصاوف اب یاهدنب

1 1 7 0 7 1 20( ( ( د) / ج / ب / فلا
14 5 هحفص2 ، - لودج ،همرآ نتب نامتخاس رد یدنب بلاق یامنهار باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

لاس جنپ لالخ رد ،دوب هتفرگ رارق هدافتسا دروم لاس زا هک هقبط ود ییانب نامتخاس کی -1360 41
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هدهع رب نامتخاس نیا یرادهگن تیلوئسم .تسا هدنام یلاخ و هتفرگن رارق یرادرب هرهب دروم هتشذگ
؟تسا یسک هّ

نیکلام ای کلام د نامتخاس رظان ج یرادرهش ب سرزاب )فلا ( ( (
نامتخاس

18 2 2 3 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یور زا هاگراک تقوم یتظافح یازجا یگدز نوریب یدومع هلصاف دروم رد ریز ریداقم زا کی مادک -42
؟دشاب یم زاجم رتم بسح رب ور هراوس حطس

2 2 5 4 5( ( ( د) / ج ب فلا
13 6 2 2 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟ددرگ یمن بوسحم ینامتخاس تایلمع یارجا زا لبق مادقا ناونع هب لیذ دراوم زا کی مادک -43
.ندیناسر رظان سدنهم عالطا هب ار یدیلک نانکراک یاه تیلوئسم و فیاظو حرش )فلا

یسدنهم راک هب لاغتشا هناورپ یاراد حالصیذ صخش دییات هب ار لیاسو هاگرذگ و هاگفقوت هشقن )ب
ندیناسر

ینامتخاس نارگراک یلیمکت همیب یرارقرب )ج
ندیناسر نامتخاس یمسر عجرم دییات هب ار دوگ یاه هراوید یرادیاپ و تظافح هوحن )د

هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 4رب 1 12 12 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

حالصیذ صخش یفرعم هک یپ یور زا عبرمرتم دودح یانبریز اب نامتخاس عافترا رثکادح -2500 44
؟تسا رتم دنّ ،دشاب یم یمازلا تسیز طیحم تظافح و راک تشادهب ،ینمیا لوئسم ناونع هب

30 21 18 15( ( ( د) ج ب فلا
9 5 5 1 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هّ ینوکسم یاه نامتخاس نمیشن یاه قاتا رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح -45
؟تسا نازیم

50 45 40 35( ( ( د) ج ب فلا
23 1 2 2 18 هحفص18 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دراد هدهع رب یسک هّ ار ینامتخاس یاه هاگراک رد اهولبات مئالع شزومآ تیلوئسم -46
هاگراک لوئسم د بساحم سدنهم ج رظان سدنهم ب کلام )فلا ( ( (

28 6 8 3 20 هحفص20 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

نزخم یاه نک مرگ بآ رد ،عبرمرتم.................. زا رتشیب یانبریز اب یمومع یاه نامتخاس رد -47
؟تسا یمازلا ترارح هدننک سوبحم زا هدافتسا ،پمپ نودب راد
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2000 1800 1500 1000( ( ( د) ج ب فلا
56 1 4 4 19 هحفص19 ، ج تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص دروم مادک هدینت شیپ نتب رد یگدیشک سپ شور رد -48
و هدش هدیشک فالغ لخاد یگدینت شیپ دالوف ،مزال تمواقم لقادح بسک و یزیر نتب زا سپ )فلا

.دوش یم راهم
.دوش یم راهم و هدش هدیشک فالغ لخاد یگدینت شیپ دالوف ،یزیر نتب زا سپ هلصافالب )ب

ندش تخس زا سپ و هدش قیرزت باغود فالغ لخاد رد ،مزال تمواقم بسک و یزیر نتب زا سپ )ج
.دوش یم راهم و هدش هدیشک یگدینت شیپ دالوف نآ

زا هدافتسا نودب ،نتب رد هتفرگ رارق یگدینت شیپ دالوف ،مزال تمواقم بسک و یزیر نتب زا سپ )د
.دوش یم راهم و هدش هدیشک ،فالغ

352 2 3 24 9 هحفص9 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

لاکساپاگم یراشف تمواقم اب نتب تخاس یارب رتمیلیم بسح رب نش رثکادح هزادنا دروم رد -70 49
؟دینک باختنا ار حیحص هنیزگ

37 5 25 19 0 12 5/ د ج / ب / )فلا ( ( (
92 4 3 2 9 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم مرگولیک دنّ ادودح رتمیلیم × عطقم و رتم لوط هب یدالوف همست کی مرج -150 12 3 50
52 42 32 22( ( ( د) ج ب فلا

121 1 1 6 هحفص6 ، - - -پ لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رظان عقوم هب روضح مدع تلع هب نارهت رهش رد ینوکسم هقبط نامتخاس کی یارجا رد -15 51
تروص هّ هب یدعب مزال تامادقا یگنوگّ .تسا هدش داجیا لالخا نامتخاس ییارجا راک رد یقوقح

؟دوب دهاوخ
و مالعا ناتسا نامزاس یرواد هتیمک هب مزال لیالد هئارا اب ار دراوم دناوت یم نامتخاس یرجم )فلا

.دشاب یم ارجالا مزال و یعطق روکذن هتیمک رظن .دیامن یگدیسر تساوخرد
.تسا یمازلا لالخا عفر یارب راک لحم رد نامتخاس رظان روضح )ب

تساوخرد ناتسا نامزاس و هناورپ رودص عجرم هب بتارم مالعا اب دناوت یم نامتخاس یرجم )ج
.دیامن رظان ضیوعت

هتیمک رظن .دیامن مالعا یرواد هتیمک هب یبتک روط هب ار دراوم تسا فظوم هدننک گنهامه رظان )د
.دوب دهاوخ ارجالا مزال و یعطق نیفرط یارب و غالبا رظان هب یرواد

73 4 4 16 هحفص2 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

مزال تلهم رثکادح ،دشاب هدشن ینیب شیپ دادرارق رد هاگراک لیوحت تهج ینیعم خیرات هّـنانّ -52
؟تسا تدم هّ یرجم هب راک بحاص طسوت هاگراک لیوحت یارب
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یاضما خیرات زا سپ زور ب دش دهاوخ نییعت مزال تلهم هژورپ رظان یگنهامه اب 30فلا ( (
دادرارق

دهاوخ نییعت نیفرط قفاوت اب مزال تلهم د دادرارق غالبا زا سپ زور )ج (20
دش

138 1 13 هحفص2 ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا دصرد دنّ بیترت هب رتمیلیم رطق هب بالضاف و ناراب بآ یقفا یاه هلول بیش لقادح -50 53
دصرد و بیترت هب ب دصرد و بیترت هب 2فلا 1 1 1( (

دصرد و بیترت هب د دصرد و بیترت هب 2ج 2 1 2( (
4 2 4 16 125 4 5 2 6 16 16- - - لودج و هحفص تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

87 هحفص
.تسا حیحص ب هنیزگ

هب اه نامتخاس یرامعم تاعطق زا یسرزاب نینّـمه و اه نامتخاس رد یشک هلول تالاصتا و اهریش -54
؟دنریگ یم رارق یسرزاب دروم لاس رد راب دنّ بیترت

راب کی هنالاس -راب کی هنالاس ب راب کی لاس ود ره -راب کی لاس ود ره )فلا (
راب کی لاس ره -راب ود هنالاس د راب کی لاس ود ره -راب ود هنالاس )ج (

46 2 2 6 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟درک هدافتسا ناوت یم ییاه هلول هّ زا ،دنوش یم ارجا اه فک ریز رد هک ییاهرادم یارجا یارب -55
یدالوف یاه هلول طقف ب بلص یکیتسالپ ای یدالوف یاه هلول )فلا (

یموطرخ یکیتسالپ ای یدالوف یاه هلول د بلص یکیتسالپ یاه هلول طقف )ج (
91 5 3 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

رد هّـنآ زا رتمک ییازم لماعریدم اب قفاوت نمض دنناوت یم لنسرپ ،ینامتخاس یاه تکرش رد ایآ -56
؟دننک تفایرد هدش جرد نآ زا ثعبنم تاررقم و راک نوناق

یبتک قفاوت طرش هب هلب ب ینوناق طبریذ عجرم هب مالعا طرش هب هلب )فلا (
ریخ د هلب )ج (

185 هحفص2 ، هتکن ،راک نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دراد ار نامتخاس یارجا ندرک قلعم ناکما دادرارق تدم رد راک بحاص هنوگّ -57
25 2 تدم25 هب و راب رثکادح ب دادرارق نامز دصرد تدم هب رثکادح و راب کی )فلا (

دادرارق نامز دصرد
3 2 تدم3 هب راب ره و راب رثکادح د هام تدم هب رثکادح و راب کی )ج (

هام
243 20 هحفص2 ، هدام ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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.تسا حیحص ج هنیزگ

تالآ نیشام هیلک یارب ،نامتخاس یارجا یقوقح صاخشا تایلام لومشم دمآرد صیخشت رد -58
؟دشاب یم دصرد دنّ کالهتسا خرن یزاس هینبا

% د % ج % ب % 35فلا 25 15 12( ( ( (
147 146 147 و151 تاحفص لودج و هدام ،تایلام و همیب باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

تیلاعف ،دوخ تایلام لومشم دمآرد صیخشت یارب نامتخاس یسدنهم ماظن یاه نامزاس یاضعا -59
؟دننک یم یرادهگن و تبث هنوگّ ار دوخ یلغش یاه

.دننک یم تبث لک و همانزور و هنیزه دمآرد رتافد رد )فلا
.دننک یم تکرش تبث لک و همانزور رتافد رد )ب

.دننک یم تبث لک رتفد رد سپس و تیعضو هصالخ رتفد رد ادتبا )ج
.دننک یم تبث هنیزه و دمآرد رتافد رد )د

120 هحفص95 ، هدام ،تایلام و همیب نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

.تسا هدرک راذگاو هدنزاس هب ار ییارجا تایلمع هیلک راک بحاص ،ینامتخاس هاگراک کی رد -60
تایلمع رضاح لاح رد و هدومن راذگاو ءزج راکنامیپ هب ار یدالوف هزاس یارجا تایلمع زین هدنزاس
یاراد راکشوج کی طسوت یراکشوج راکنامیپ تروص هب هک یراکشوج میت طسوت تلکسا بصن
عافترا رد هک یراکشوج رگراک یامرفراک .تسا ءارجا لاح رد ،هدش ذخا ءزج راکنامیپ زا تراهم هناورپ

؟تسا یسک هّ تسا راک لاح رد
هدنزاس د راکشوج ج راک بحاص ب ءزج راکنامیپ )فلا ( ( (

185 3 هحفص1 ، و هتکن ،راک نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ


